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HANDLINGAR                                                          
Dokumentets diarienummer är B 2016-256

Följande handlingar ingår i ärendet och finns 
tillgängliga på samhällsbyggnad:
•	 Social konsekvensanalys, 2017-04-07
•	 Dokumentation Framtidsmingel (input från allmänheten och 

kommunala råd
•	 Sammanfattning och minnesanteckningar från möten med 

allmänheten, vägförening, företagare, byaråd, föreningar,  samt 
elever i Västra Karup skola
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Kommunen ansvarar för den 
fysiska planeringen samt 
är en stor markägare i och 
omkring samhället och har 
därav goda möjligheter att 
bidra till Grevies utveckling.

I	dagsläget,	år	2017,	finns	den	
lokala handeln i samhället 
främst längs Stålhögavägen. 
Det	 finns	 ingen	 tydlig	
samlingspunkt–mötesplats, 

1. INLEDNING
Inriktningsdokumentet för Grevie  ligger utanför den i Plan- och 
bygglagen reglerade planprocessen. (I detta dokument benämns Grevie 
samhälle och Grevie kyrkby som ”Grevie”.) Parallellt med arbetet med 
inriktningsdokumetet	pågår	planarbete	för		Hålarp	4:197	mfl	fastigheter,	
f.d. ”skoltomten”, samt  för Hålarp 4:212 ,som ägs av Båstadhem och är 
belägen utmed Järnvägsgatan, i Grevie samhälle.

Syftet med detta dokument är att visa Båstads kommuns viljeinriktning för 
Grevies framtid. Det innehåller en vision om hur Grevie ska se ut i framtiden, 
även om det kan ta lång tid att nå dit. Utvecklingen och förverkligandet av 
visionen måste ske i en takt som är rimlig med hänsyn till aspekter som 
ortens befolkningsutveckling, näringslivsbehov och kommunens ekonomi. 
Det viktiga med att kommunen formulerar en målbild för tätorten är att 
den blir vägledande så att alla mindre beslut och projekt tar oss i riktning 
mot målet. Kommunen kan inte heller helt på egen hand förverkliga 
visionen. Här måste fastighetsägare, föreningar, verksamhetsutövare 
och andra bidra med såväl initiativ, engagemang som investering och 
genomförande. Förslagen i inriktningsdokumentet ska ses som just förslag 
och möjligheter. De visar vilka idéer och initiativ kommunen kommer att 
ställa sig positiv till. 

Grunden	för	arbetet	utgörs	av	platsens	fysiska	förutsättningar	(topografi,	
grönområden, jordbruksmark, bebyggelsestruktur, infrastruktur, 
kulturhistoriska apekter mm) men också miljömässiga, sociala och 
ekonomiska förutsättningar är väsentliga krafter som bidrar till att forma 
framtidens Grevie. 

Grevie har under de senaste femton åren haft en försiktig befolkningstillväxt. 
Idag bor det lite drygt 900 personer i Grevie. Befolkningsstrukturen för 
samhället visar på en åldrande befolkning, i jämförelse med t ex Förslöv 
som har en förhållandevis ung befolkning. 

Befolkningen i Grevie är jämt fördelad mellan de olika åldersgrupperna, se 
diagram 1. 47% av befolkningen är mellan 0-45 år och 53 % är 46 år och 
äldre.
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som t ex en park eller liknande. En mindre torgyta i anslutning till 
Järnvägsgatan	och	Kraitz	konstverk	finns	men	används	ej	i	någon	större	
utsträckning. På dagtid möts Grevieborna i den lokala mataffären, 
Bjärepunkten, där även bibliotek numera inryms. Kvällstid fungerar 
Grevieparken som mötesplats genom idrottsklubbens träningar och 
evenemang i festlokalen.

Nordost	 och	 sydväst	 om	 Grevie	 finns	 fantastiskt	 vacker	 och	
bevarandsvärd natur att vandra eller motionera i, men i samhället lyser 
den sammanhängande grönstrukturen med sin frånvaro. I planeringen 
av samhället måste också hanteringen av dagvatten beaktas eftersom de 
stora nivåskillnaderna inom orten på +150 möh i norr ner till +70 möh i 
söder	ger	specifika	utmaningar.

Under 2014 stängdes Backaskolan och barnen i årskurs F-6 går nu i 
skolan i främst Västra Karup men även i Förslöv. I oktober 2015 fattade 
Kommunstyrelsen beslut om att riva Backaskolan och idagsläget utreds 
hur skolfrågan ska hanteras i kommunen. I och med att Hallandsåstunneln 
invigdes och järnvägens dragning nu går igenom tunnlarna blev rälsen 
i	Grevie	överflödig	och	togs	bort.	Inriktningsdokumentet	beaktar	dessa	
förändringar och samhällets framtida utveckling.

Ålder

Diagram 1
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2. PROCESS
Inriktningsdokumentet arbetas fram av Samhällsbyggnad i samarbete 
med berörda verksamhetsområden. Handikapprådet, Pensionärsrådet, 
utvecklingsgruppen har också deltagit i arbetet. För att lyfta in 
medborgarna i arbetet har kommunen arbetat tillsammans med Grevie 
byaråd, vägföreningen GA:2, lokala företagare, idrottsförening samt 
ungdomar från Grevie. Ett så kallat ”Framtidsmingel” där allmänheten 
kunde framföra sina åsikter har också anordnats. Tidigt i processen av 
framtagandet av Inriktningsdokumentet anordnades även en workshop 
för att belysa de sociala aspekterna i Grevie.

Efter att inriktningsdokumentet godkänts av kommunstyrelsen ska det 
samrådas med allmänheten. 

Efter samrådet sammanställs de inkomna synpunkterna och 
inriktningsdokumentet revideras innan det antas av kommunfullmäktige.

3. AVGRÄNSNING
”Inriktningsdokumentet för Grevie” omfattar hela Grevie samhälle samt 
Grevie	kyrkby	och	 tittar	på	både	möjligheter	 inom	befintliga	områden	
och mark där det skapats möjligheter till ny markanvändning, se karta 
1. (I benämningen ”Grevie” inkluderas både Grevie samhälle och Grevie 
kyrkby).

Dokumentet fokuserar på en utvecklingshorisont fram till 2030 och där 
efter är det mycket svårare att ange tydliga riktlinjer för den fysiska 
planeringen och utvecklingen. 

Klimatfrågan beaktas genomgående i hela arbetet. Likaså behöver 
inriktningsdokumentmet omfatta och formulera svar på frågor om graden 
av markutnyttjande och olika delområdens innehåll (t.ex. bostäder, 
handel, verksamheter, kommunal service, områden för rekreation och 
fritid). 

tisdag den 28 mars 2017 

Beslut om 
uppdrag 

Förslag 
arbetas fram 

Beslut om 
samråd 

Samråd med 
allmänheten 

Revideringar 
av förslaget 

Beslut om 
antagande 
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Karta 1, Avgränsning

4. SYFTE
Syftet med arbetet är att ta fram ett inriktningsdokument för Grevies 
utveckling med tydliga utgångspunkter att förhålla sig till i fortsatt 
planering. Inriktningsdokumentet ska utreda och närmare analysera hur 
orten, med utgångspunkt i historien och det läge samhället befinner sig i 
nu, lämpligen kan och bör utvecklas in i framtiden.

Dokumentet kommer att arbetas in i den nya översiktsplanen. 
Översiktsplanen är en del av kommunens verktyg för att styra 
utvecklingen mot ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart samhälle. 
Inriktningsdokumentet	är	ett	av	flera	vägledande	dokument.

Lindab

Bjärepunkten

Grevie kyrka

Grevieparken Timmervägen

Mot Västra 
Karup

Mot Förslöv

Gimlevägen

Sinarpsdalen

Grevie backar

f.d banvall
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Skånes Regionala Utvecklingsstrategi
De fem prioriterade ställningstagandena är:
•	 Skåne ska erbjuda framtidstro och livskvalitet
•	 Skåne ska bli en stark hållbar tillväxtmotor
•	 Skåne	ska	dra	nytta	av	sin	flerkärniga	ortstruktur
•	 Skåne ska utveckla morgondagens välfärdstjänster
•	 Skåne ska vara globalt attraktivt

Båstads kommuns vision 2030
Båstads kommun skapar ett bättre sätt att leva genom att vara en attraktiv 
förebild, på alla sätt i alla sammanhang.
Förebild
År 2030 är Båstads kommun en förebild för ett friskt liv och hållbart 
entreprenörskap. Kommunen attraherar de människor som vill värna det 
sunda livet och utveckla kunskap, kultur och affärer. Varumärket Båstad 
står djupt rotat i idrotten, upplevelsen och investeringsviljan. Genom att 
välkomna nya idéer, utveckling och nya människor skapas förutsättningar 
för den lilla kommunens framtid; för alla som vill något.
Attraktion
Båstads kommun attraherar genom tillvaratagande av resurser. Självklart 
skyddas råvaror, miljö och naturvärden genom att sätta det hållbara livet i 
fokus. I den attraktiva kommunen är människans lika värde och möjlighet 
att påverka grundläggande i utvecklingen. Båstads kommun är en kreativ 
mötesplats för olika människor, erfarenheter och kompetenser; för företag 
och organisationer där innovationer lätt växer fram. Öppenhet, tillit och 
socialt kapital blir en självklar arena för alla.
Mod
I Båstads kommun känner vi våra utmaningar och genom vår 
snabbrörlighet har vi förmågan att anpassa oss till omgivningens krav. 
Vi väljer aktivt och har modet att prioritera. Vårt mod visar vägen och 
skapar en attraktiv förebild. Båstads kommun är en viktig part för att öka 
samarbeten med andra kommuner, regioner och länder, i syfte att skapa 
goda förutsättningar för alla medborgare.
Slogan
Båstads kommun - Ett bättre sätt att leva 

Antagen av kommunfullmäktige 2016-09-21

Fullmäktigemål
1. Båstads kommun är attraktiv att leva, bo och verka i
2. Båstads kommun är välkomnande, professionell och tydlig
3. Båstads kommun är i ekonomisk balans

Antagna av kommunfullmäktige 2014-06-25
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Inriktningsdokumentets mål
Utöver kommunens övergripande mål och vision är inriktningsdokumentets 
mål följande:

1. Grevie ska vara en hållbar ort
…genom att:
•	 Utveckling av orten främst ska ske genom förtätning
•	 Gång- och cykel ska prioriteras före bilen
•	 Bostadsbyggande	ska	prioriteras	i	kollektivtrafiknära	lägen
•	 Prioritera boendeformer som saknas och efterfrågas i orten
•	 Ortens grönytor ska vara sammanhängande, tillföra ekosystemtjänster 

och främja folkhälsa

Effekt: Ett minskat behov av bilresor och förbättrade rekreationsmöjligheter 
ger förutsättningar för en bättre folkhälsa och minskade utsläpp. Utveckling 
genom förtätning ger ett mer ekonomiskt och effektivt utnyttjande av 
befintlig	infrastruktur	samt	värdefull	natur	och	jordbruksmark.

2. Grevie ska vara attraktivt
…genom att:
•	 Det	ska	finnas	tillgängliga	bostäder	(i	olika	boendeformer)		i	orten
•	 Ortens karaktär ska tas tillvara och utvecklas
•	 De goda pendlingsmöjligheterna ska tas till vara
•	 Kommunen ska möjliggöra så att orten har tillräckligt utbud av handel, 

utbildning, service, omsorg och föreningsliv i förhållande till antalet 
invånare

•	 Det	ska	finnas	meningsfulla	fritidsaktiviteter	för	alla
•	 Erbjuda attraktiva offentliga miljöer

Effekt: Antal permanentboende i Grevie ökar och kan kombinera arbetsliv, 
fritid, vardag och fest på ett praktiskt och meningsfullt sätt.

3. Grevie ska ha goda förutsättningar för ett aktivt folkliv 
…genom att:
•	 målpunkter ska förtydligas och utvecklas utifrån deras unika 

karaktärer
•	 Målpunkterna ska bindas samman på ett tryggt och säkert sätt för 

fotgängare och cyklister
•	 Skapa en sammanhängande och tillgänglig grönstruktur samt stråk för 

rekreation och aktivitet 
•	 Orten ska vara välkomnande för dess invångare och besökare
•	 Utveckla mötesplatser för alla

Effekt: Grevie kan fortsätta utvecklas till en karaktärsfull, attraktiv ort med 
ett tydligare centrum med närhet till rekreation, natur och arbetstillfällen. 
God infrastruktur och platser att mötas på ökar den upplevda tryggheten 
och därmed förutsättning för ett jämställt samhälle.
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5. FÖRUTSÄTTNINGAR
Grevie och omvärlden
Grevie ligger nordväst om Skälderviken mitt på Bjärehalvön med 
Hallandsåsen i öster. Grevie med omnejd är en odlad slättbygd med kuperad 
mossrik skogsbygd i öster med höjder som når 206 meter över havet.

Båstads kommun, med sin placering i Skånes nordvästra hörn, är en del 
av Skåneregionen men har också starka kopplingar norrut mot Halmstad 
och Göteborg. Med öppningen av Hallandsåstunneln har Båstads 
kommun (och Grevie) knutits ännu närmare Helsingborg och Malmö i 
söder	och	Halmstad	och	Göteborgsregionen	i	norr.	Det	finns	idag	en	stor	
arbetspendling till Grevie på grund av stora arbetsgivare på orten. Pendling 
sker även från orten söderut där Ängelholm och Helsingborg är de stora 
målpunkterna, men även norrut mot Halmstad och Laholm. Trenden är att 
arbetspendlingen ökar.

Båstad kommuns folkmängd ökade 2016 med cirka 240 personer, vilket 
är	 mer	 än	 200	 personer	 fler	 än	 snittet	 på	 35	 personer/år.	 I	 Grevie	 är	
befolkningsökningen	däremot	 låg.	Nettoinflyttningen	var	23	personer	år	
2016.

När människor bedömer sin egen livskvalitet är den högre i Skåne än i 
resten av Sverige. Det är en viktig aspekt att ha med sig då många människor 
idag	inte	flyttar	till	jobben	utan	till	livsstilen.

I Skåne som region har inte bostadsbyggandet matchat  befolkningsökningen 
och det råder idag brist på bostäder i stora delar av Skåne. I Båstads kommun 
har	det	byggts	fler	bostäder	än	den	genomsnittliga	befolkningsökningen.	
En del av det kan troligen förklaras med att många bostäder används 
som fritidsboende. Enligt Båstads kommuns ”Omvärldsbevakning 2016” 
ökar behovet av hyresrätter. Andelen tillgängliga hyresrätter påverkar 
kommunens	möjlighet	att	attrahera	fler	invånare	och	det	finns	ett	behov	
av prisvärda hyresrätter som bland annat attraherar unga vuxna.

Skåne	har	som	helhet	en	ung	befolkning,	mycket	tack	vare	inflyttning	
av utlandsfödda. Här skiljer sig Båstads kommun markant från 
regionen då kommunen har en äldre befolkning. Nästan en tredjedel 
av Båstads kommuns befolkning är över 65 år och i Grevie är cirka 
en	fjärdedel	över	65	år.

Skåne	har	en	för	Sverige	unik	flerkärnig	ortstruktur.	11%	av	Skånes	
befolkning bor utanför en tätort jämfört med riksgenomsnittet 
som är 15%. I Båstad bor 30% av befolkningen utanför de fem 
tätorterna. Att ha en stor del av befolkningen på landsbygden 
medför utmaningar bland annat när det gäller kommunal service 
och	kollektivtrafik.	Trenden	är	här,	precis	 som	 i	 resten	av	Sverige	
och	världen,	en	inflyttning	till	större	tätorter.	För	Båstads	kommun	
innebär det de två största tätorterna; Båstad och Förslöv. I Grevie 
och övriga orter samt på landsbygd har ingen större förändring 
skett historiskt sett.

Konsumtionen av upplevelser har under 2000-talet ökat. 
Besöksnäringen är viktig i Båstads kommun och de trender som kan 
ses är hälsa, träning och tävlingar, naturturism, möten, kultur och 
mat.



11

Samrådshandling 2017-04-07
                     Inriktningsdokument Grevie samhälle

Planer och program
Översiktsplan
Kommunfullmäktige beslutade 2016-02-17 att arbeta fram en ny 
översiktsplan för Båstads kommun. I den översiktsplanen kommer 
Inriktningsdokument för Grevie (samt Båstad och Förslöv) fungera som 
underlag.

En översiktsplan är en kommuntäckande plan som anger hur kommunens 
markanvändning ska utvecklas på sikt. Båstads kommuns gällande 
översiktsplan, ÖP08; är upprättad 2008. Karta 2 visar ett utsnitt ur 
översiktsplanen. För Grevie samhälle redovisas ett antal områden för 
planerade bostäder samt några för verksamheter och industri. 

Översiktsplanens strategier för ny bebyggelse:
•	 Stations-	/	kollektivtrafiknära
•	 Koncentrera och förtäta
•	 Tydliga avgränsningar mot omgivande viktiga natur- och 
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Karta 2, Utdrag ur översiktsplanen
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Detaljplan
Större delen av Grevie samhälle är detaljplanelagd. Området kring 
Grevieparken, del av Lindabs fastighet i södra Grevie och några 
bostadsfastigheter i utkanten av Grevie samhälle saknar detaljplan. Den 
äldsta detaljplanen; byggnadsplan för Grevie stationssamhälle, är från 
1965 och den nyaste; Detaljplan för del av Böske 38:1 är antagen 2009.

Det pågår planläggning av Hålarp 4:197 (f.d ”Backaskolan”) i Grevie 
samhälle. Avsikten är att möjliggöra bostadsbebyggelse i form av 
flerbostadshus,	 villor	 och	 /	 eller	 radhus	 inom	 fastigheten	 i	 ett	 redan	
befintligt	bostadskvarter.

Planläggning pågår även för fastigheten Hålarp 4:212 (gamla 
kommunhuset) längs Järnvägsgatan. Detaljplanens planbestämmelse är i 
dagsläget	A	 (Allmän	ändamål).	Båstadhem	avser	att	bygga	om	befintligt	
hus till att inrymma bostadslägenheter i hela byggnaden. På grund av 
fastighetens centrala läge och för att skapa en hållbar detaljplan över 
tid föreslås detaljplanen ändras till att både möjliggöra för bostäder och 
handel.

Idag	finns	cirka 15 obebyggda planlagda privata tomter i samhället (exkl 
Hålarp	4:197),	de	flesta	av	dessa	är	villatomter.	Inom	de	kommunalt	ägda	
fastigheterna Grevie 43:3 samt 43:1, strax nordost om Lindabs anläggning,  
är mark detaljplanelagd för bostäder. Planen har aldrig realiserats och 
bedöms	inte	längre	aktuell	då	den	kommer	i	konflikt	med	Lindabs	befintliga	
verksamhetsbehov.

Strax	 söder	om	Grevie	 samhälle,	Grevie	kyrkby,	 finns	planlagd	mark	 för	
cirka	50	villatomter	samt	3-4	flerbostadshus	eller	radhus samt möjlighet 
till handel.

Karta 3, Planlagdmark i Grevie
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